
 

Wyciąg z Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
do uchwały nr 142 Senatu UW z dnia 18 października 2006 r.   

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

 

IX. UKOŃCZENIE STUDIÓW 

 

§ 33 

1. Po uzyskaniu absolutorium na studiach I stopnia oraz po złożeniu pracy 

licencjackiej, jeśli plan studiów ją przewiduje, oraz zdaniu egzaminu licencjackiego 

student otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.  

2. (skreślony). 

2. Po uzyskaniu absolutorium na studiach II stopnia lub na jednolitych studiach 

magisterskich oraz po złożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego 

student otrzymuje tytuł zawodowy magistra.  

3. Ukończenie studiów następuje z dniem zdania egzaminu dyplomowego. 

 

§ 34 

 

1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela 

akademickiego.   

2. Praca dyplomowa musi być wykonana samodzielnie, spełniać formalne i 

merytoryczne kryteria właściwe dla danego kierunku i specjalności studiów, 

określone w szczegółowych zasadach studiowania  oraz zostać  złożona w formie 

drukowanej i elektronicznej zgodnie ze standardami określonymi odrębnymi 

postanowieniami.   

3. Dopuszcza się wspólne napisanie pracy dyplomowej przez studentów, pod 

warunkiem precyzyjnego określenia wkładu każdego ze współautorów. Zasady w tym 

zakresie określa rada wydziału.   

4. Zasady oceniania pracy dyplomowej określa uchwała rady wydziału.   

5. Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierujący pracą oraz jeden recenzent. 

Recenzenta wyznacza dziekan. Stosuje się skalę ocen, określoną w § 24 ust. 2.  

6. Jeśli recenzent negatywnie ocenił pracę dyplomową, dziekan powołuje drugiego 

recenzenta. Jeśli drugi recenzent wystawił pracy dyplomowej ocenę pozytywną, o 

dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan. Jeśli drugi 

recenzent ocenił pracę negatywnie, nie może ona być podstawą ukończenia studiów. 

7. Ostateczna ocena pracy dyplomowej, uwzględniana przy obliczaniu ostatecznego 

wyniku studiów, jest  średnią arytmetyczną oceny kierującego pracą i oceny 

recenzenta lub oceny kierującego pracą i ocen recenzentów, jeśli powołano więcej niż 

jednego. Średnią liczy się z zaokrągleniem do części setnych. 



 

§ 35 

 

1. Pracę dyplomową składa się nie później niż miesiąc przed planowym terminem 

ukończenia studiów, chyba że szczegółowe zasady studiowania stanowią inaczej. 

Datę złożenia pracy dyplomowej określają odrębne przepisy.  

2. Na wniosek studenta bądź na wniosek kierującego pracą dyplomową dziekan może 

przedłużyć okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące od 

planowanego terminu ukończenia studiów, w przypadku:   

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej dokumentacją medyczną lub opinią 

Biura ds. Osób Niepełnosprawnych;  

2) niemożności wykonania pracy  dyplomowej w obowiązującym terminie z 

uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta.  

3. Jeżeli zaistniały przyczyny leżące po stronie kierującego pracą dyplomową, które 

mogłyby wpłynąć na opóźnienie jej złożenia, dziekan na wniosek studenta wyznacza 

nauczyciela akademickiego, który przejmie zadanie kierowania tą pracą. Zmiana 

kierującego pracą dyplomową w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed terminem 

ukończenia studiów może stanowić podstawę do przedłużenia terminu jej złożenia na 

zasadach określonych w ust. 2. 

 

§ 36 

 

1. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie określonym w § 35 ust. 1, z 

zastrzeżeniem § 35 ust. 2, zostaje skreślony z listy studentów.   

2. Studenta, który złożył pracę dyplomową po terminie określonym w ust. 1 ale przed 

upływem dwóch lat od uzyskania absolutorium, obowiązuje wznowienie studiów w 

celu zdania egzaminu dyplomowego zgodnie z § 8 ust. 9.   

3. W razie przekroczenia terminu,  o którym mowa w ust. 2, egzamin dyplomowy może 

być  złożony jedynie po uprzednim wznowieniu studiów w trybie określonym w § 8 

ust. 10.   

4. Student, który złożył pracę dyplomową po upływie dwóch lat lub więcej od 

uzyskania absolutorium, ma obowiązek uzupełnienia różnic programowych, jeśli w 

roku akademickim, w którym składa egzamin dyplomowy, obowiązuje inny program 

nauczania lub plan studiów niż w momencie skreślenia go z listy studentów. Przepis 

§ 8 ust. 13 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 37 

 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:   

1) uzyskanie absolutorium;   



2) uzyskanie z pracy dyplomowej ostatecznej oceny nie mniejszej niż 3,0 o ile plan 

studiów przewiduje jej złożenie, z zastrzeżeniem § 34 ust. 6.   

2. Egzamin dyplomowy odbywa się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od złożenia 

pracy dyplomowej z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Jeśli praca dyplomowa została złożona co najmniej na miesiąc przed upływem 

planowego terminu ukończenia studiów, egzamin dyplomowy odbywa się nie później 

niż w dniu poprzedzającym planowy termin ukończenia studiów.   

4. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja powołana przez dziekana, w skład 

której wchodzą co najmniej trzy osoby:  dziekan lub prodziekan jako przewodniczący, 

kierujący pracą oraz recenzent, w tym co najmniej jedna osoba ze stopniem doktora 

habilitowanego.  

5. Dziekan może powierzyć przewodniczenie komisji egzaminu magisterskiego innemu 

nauczycielowi akademickiemu mającemu co najmniej stopień doktora 

habilitowanego oraz przewodniczenie komisji egzaminu licencjackiego nauczycielowi 

akademickiemu mającemu co najmniej stopień doktora. 

 

§ 38 

 

1. Wynik egzaminu dyplomowego wyraża się ocenami, określonymi w § 24 ust. 2.  

2. Jeśli student uzyskał z egzaminu dyplomowego ocenę niedostateczną lub bez 

usprawiedliwienia nie przystąpił do tego egzaminu, dziekan wyznacza drugi termin 

egzaminacyjny jako ostateczny.   

3. Jeśli student przystępował do egzaminu dwukrotnie, to wynik, uwzględniany przy 

obliczaniu ostatecznego wyniku studiów, jest  średnią arytmetyczną wyników obu 

egzaminów. Średnią liczy się z zaokrągleniem do części setnych.   

4. Jeśli student nie zda egzaminu dyplomowego w drugim terminie lub do niego nie 

przystąpi, dziekan skreśla go z listy studentów. 

 

§ 39 

 

1. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:   

1) średnia ocen z egzaminów i ocen końcowych z przedmiotów niekończących się 

egzaminem, obliczona według § 31 ust. 6;   

2) ostateczna ocena pracy dyplomowej, jeśli jest ona przewidziana w planie studiów, 

obliczona według § 34 ust. 7;   

3) ostateczny wynik egzaminu dyplomowego, obliczony według § 38 ust. 3.   

2. Jeśli plan studiów przewiduje złożenie pracy dyplomowej, to wynik studiów stanowi 

sumę części ocen wymienionych w ust. 1 z zaokrągleniem do części setnych:   

1) na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich: 0,7 oceny wymienionej 

w ust. 1 pkt 1, – 0,2 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 2 i 0,1 oceny wymienionej w ust. 1 

pkt 3;   



2) na studiach II stopnia: 0,5 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 1, – 0,4 oceny wymienionej 

w ust. 1 pkt 2 i 0,1 oceny wymienionej w ust.1 pkt 3;   

3) jeśli plan studiów nie przewiduje złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia, 

to wynik studiów stanowi sumę 0,7 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 1 oraz 0,3 oceny 

wymienionej w ust. 1 pkt 3.   

3. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów 

zgodnie z zasadą:   

1) do 3,40 – dostateczny;   

2) powyżej 3, 40 do 3,80 – dostateczny plus;   

3) powyżej 3,80 do 4,20 – dobry;   

4) powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus;   

5) powyżej 4,60 do 4,90 – bardzo dobry;   

6) powyżej 4,90 – celujący.   

4. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:   

1) ukończyli studia w terminie określonym planem studiów lub w terminach 

określonych w § 32 ust. 6 i § 35 ust. 2 i 3;   

2) uzyskali z egzaminów i z zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem 

średnią ocen wyższą niż 4,6;   

3) uzyskali z pracy dyplomowej ostateczną ocenę 5,0, a z egzaminu dyplomowego 

ocenę co najmniej bardzo dobrą;   

4) nie naruszyli zasad zawartych w ślubowaniu.   

5. Dyplom z wyróżnieniem przyznaje rada wydziału. Rektor lub dziekan może 

przyznać nagrodę materialną, związaną z uzyskaniem przez studenta dyplomu z 

wyróżnieniem. 

 

§ 40 

 

1. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym 

licencjata albo magistra, wraz z suplementem, w terminie ustalonym przez dziekana, 

nie później niż cztery tygodnie od daty  egzaminu dyplomowego. Dyplom z 

wyróżnieniem wydaje się w terminie czterech tygodni od uchwały rady wydziału, 

podjętej na pierwszym jej posiedzeniu, zwołanym po terminie egzaminu 

dyplomowego.   

2. Suplement do dyplomu, o którym mowa w ust. 1, zawiera informację o wszystkich 

zaliczonych podczas studiów przedmiotach oraz o uzyskanych wynikach. Na wniosek 

studenta suplement może być wydany w języku angielskim, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. W przypadku studiów niestacjonarnych, których program nauczania i 

plan studiów są takie same, jak studiów stacjonarnych, suplement do dyplomu 

zawiera informację o zgodności programu ukończonych studiów z programem 

nauczania i planem studiów obowiązującymi na studiach stacjonarnych. 


